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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vereniging Antroposana
4 0 4 1 3 6 4 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Boslaan 15 te Zeist
0 8 5 7 7 3 1 4 4 0

E-mailadres

info@antroposana.nl

Website (*)

www.antroposana.nl

RSIN (**)

8 0 5 1 4 7 6 1 5
1

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marjolein Doesburg

Secretaris

Anne Koopmanschap

Penningmeester

Adriaan van Assem, per 25 juni 2022

Algemeen bestuurslid

Wieneke Groot

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

tot 25 juni 2022 heeft Wieneke Groot het penningmeesterschap ingevuld

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Behartigen van de belangen van personen die gebruik wensen te maken van
antroposofische gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord op basis
van het recht op vrije keuze van behandeling. Het bevorderen van bewustwording bij
haar leden voor wat betreft de eigen gezondheid en de gezondheidszorg in het
algemeen. Het verzorgen en bevorderen van lotgenotencontact mede gebaseerd op
de gezichtspunten van de antroposofische gezondheidszorg.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Wij willen bereiken dat de antroposofische gezondheidszorg zichtbaar, toegangelijk en
beschikbaar is. De kwaliteit van deze gezondheidszorg brede aandacht krijgt, mede
vanuit patientperspectief en men zelf sturing kan geven aan gezondheid en aan het
omgaan met beperkingen en ziekte.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Belangenbehartiging:
- Contacten met overheid en anderen over het zorgstelsel.
- Contact met zorgverzekeraars over de vergoeding van medicijnen en therapieën.
- Bevorderen van nieuwe onderzoeksmethoden om de werkzaamheid van de
antroposofische geneeskunde zichtbaar te maken.
- Internationale samenwerking, daar regelgeving steeds vaken Europees wordt
bepaald.
Informatievoorziening en dienstverlening:
- Uitgifte drie maal per jaar van het magazine Ita
- Uitgave en verspreiding van folders en andere informatie
- Het verzorgen van de website www.antroposana.nl
- Organiseren en/of faciliteren van lezingen, cursussen etc.
- Dienstverlening per mail.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Antroposana verkrijgt haar inkomsten door contributie van haar leden. Giften, donaties
en schenkingen van mensen die de Antroposofische zorg dicht bij staat. Advertenties
in het magazin Ita en verder nog incitendeel subsidies en bijdragen in activiteiten.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden aangewend aan de bedrijfsvoering van Antroposana, alsmede
de uitgifte van het magazin ITA. ITA wordt verstuurd aan alle leden van de vereniging
en organistanties en instellingen die nauw betrokken zijn bij de Antroposofische
Gezondsheidzorg.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/Samenvatting%20
Beleidslijnen%20Antroposana.pdf

De vereniging houdt een beperkte vermogen aan als buffer voor extra uitgaven en
mogelijke risico's die de continuiteit in gevaar kunnen brengen. Het vermogen wordt
aangehouden in de vorm van een spaarrekening bij de Triodosbank te Zeist.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Het bestuur van Antroposana bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen een
vrijwilligersvergoeding tot de hoogte van het door de belastingdienst vrijgestelde fiscale
bedrag.
Voor de ondersteuning van het bestuur heeft Antroposana, tot 1 augustus 2022, een
officemanager indienst. Haar beloning is op basis van de CAO voor de zorg.

Profilering
- landelijk het bijwonen van platformbijeenkomsten, overleg met netwerkpartners en
deelname in het platform antroposofische gezondsheidzorg (PAG)
- Internationaal deelname in de Europese Patientenfederatie van antroposofische
patientenbewegingen
- Uitgave van het Magazin ITA
Informatievoorziening
- Verspreiden van informatiefolders op evenementen
- Plaatsen van advertenties in antroposofisch gerelateerde gezondheidsorganisaties
- Nieuws en artikelen op de website www.antroposana.nl

https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/Jaarverslag%2020
21%20versie%20juni22.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Passiva

31-12-2020 (*)

31-12-2021

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Eigen vermogen

€

116.775

€

130.172

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Voorzieningen

€

4.463

€

4.463

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

33.487

Totaal

€

154.725

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€
€

38.405

€

173.040

€
€

12.300

10.957

€
142.425

€

+
€

154.725

€

154.725

162.083

+
€

173.040

€

173.040

+
Totaal

+

+

+

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

€

Subsidies

€

Overige bedrijfsopbrengsten

€

12.935

Som der bedrijfsopbrengsten

€

Giften & donaties particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

2.925

Som der overige opbrengsten

€

7.639

142.674

143.318

€
€

12.285

155.609

€

155.603

4.714

€

18.445

+

+

Overige baten

+

€

8.576

€

27.021

+

+

€

163.248

€

182.624

Personeelskosten

€

45.444

€

47.409

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

Huisvestingslasten

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

123.769

Som der bedrijfslasten

€

174.654

Saldo financiële baten en lasten

€

-1.991

Resultaat

€

-13.397

Totaal baten

+

Lasten

€
€

5.441

+

+

5.441

€

164.453

€

217.303

€

-1.935

€

-36.614

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Het jaar 2021 is positiever uitgevallen dan begroot. Dit komt mede door het uitstellen
van de verbetering van de website naar 2022 en een hogere ledenopbrengst door een
ledenwervingsactie. Het bestuur heeft enkele kostenbesparende maatregelen in gang
gezet die besproken zijn op de LedenRaadsVergadering. Het betreft dan een andere
werkwijze van (bestuurs)ondersteuning en het onderbrengen van haar administratie bij
een andere organisatie.
Daarnaast zijn en blijven de activiteiten ook gericht op het werven van nieuwe leden,
gezien de vergrijzing van ons ledenbestand.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.antroposana.nl/SiteFiles/1/files/%402021%20Jaarr
ekening%20Antroposana%20definitief.pdf

Open

